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JUŻ WKRÓTCE PRZYLECĄ MOTYLE...
Zgodnie z zapowiedzią, cały czas trwają prace przy budowie motylarni w jaworzu. Obiekt o niebanalnej konstrukcji powstaje przy muzeum Fauny i Flory morskiej i Śródlądowej.
– Motylarnia ma mieć postać namiotu sferycznego, tj. kopuły o średnicy 9,5 m i wysokości 4,75 m o łącznej powierzchni 75 metrów kwadratowych, który będzie połączony z istniejącym budynkiem Muzeum – wyjaśniła Barbara Szermańska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2
w jaworzu a zarazem muzeum FiFmiŚ. jak zapewniła „echo jaworza”, prace są prowadzone normalnie. – Prace budowlane mamy praktycznie za sobą, konstrukcja jest już gotowa. Już wkrótce przyjdzie czas na wyposażenie wnętrza, sprowadzanie roślin i owadów. W ostatnich tygodniach, w związku z pandemią koronawirusa, nie było to możliwe, bo obrót żywymi zwierzętami został wstrzymany – dodała Szermańska.
W motylarni będzie można oglądać ok. 400 motyli tropikalnych i rodzimych, ok. 300 straszyków, a także chrząszcze i modliszki. Zobaczyć
będzie można także mrówki parasolowate. Termin otwarcia placówki na razie nie jest znany. – Mam nadzieję, że w lipcu uda się uruchomić
w pełni działalność nowego obiektu, choć z pewnością jego otwarcie nie będzie mogło mieć takiej formy, jaką miało np. Muzeum – przyznała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2.
(wot) Zdjęcia: aRC, Pixabay

BYLe DO 2021...

ZamaSKOWaNe jaWORZe
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NA PIERWSZYM PLANIE
ZDaNIem NaCZeLNeGO
16 kwietnia 2020 roku – to historyczna data dla jaworza, województwa, ba, całej Polski. Od tego dnia, w związku z pandemią
koronawirusa, rząd wprowadził obowiązek zakrywania nosa i ust
w przestrzeni publicznej. Obrazki znane dotąd głownie z Chin nagle stały się naszym udziałem. już po kilku dniach obowiązywania
nowego rozporządzenia zaobserwowałem, że nie wszyscy wzięli sobie zalecenia do serca. Tak zrodził się pomysł na ranking nietypowych maseczek. Oto on.
Maseczki niewidzialne. Ich posiadacze nie potrzebują żadnej ochrony twarzy. W zupełności wystarczy im, że potrafią sobie
wyobrazić maseczkę na własnym nosie i ustach. Taką wirtualną
ochronę można trochę porównać do efektu placebo, ale „bezmaskowcy” najwyraźniej nic sobie z tego nie robią. Co gorsze, w gronie „bezmaskowców” przeważają osoby starsze. Żeby jednak nie
było, że się czepiam. jak ktoś naprawdę nie wiedział, gdzie zaopatrzyć się w maseczkę, niech zatelefonuje do Urzędu Gminy.
Maseczki na czarną godzinę. Nie zobaczymy ich na nosie
czy ustach, ale wystają z kieszeni spodni albo koszul. Wszystko
w myśl zasady – mam maseczkę i nie zawaham się jej użyć, ale
w ostateczności. Wtedy maseczka zmienia położenie – opuszcza
kieszeń, zostawiając na pastwę losu drobniaki, klucze od domu,
by chronić właściciela przed...? No właśnie czym, skoro sama maseczka jest tak wymiętolona i brudna, że strach jej używać?
Maseczki połowiczne. Wreszcie ostatnia grupa osób, które
maseczek używają do ochrony li tylko twarzy. Być może wynika
to ze względów anatomicznych – ich posiadacze mają niedrożne przewody nosowe, dlatego żadne zakażenie tą drogą nie ma
szansy na przeniknięcie do ich organizmu. Czy to jest możliwe?

mój znajomy lekarz mówi, że w medycynie jest wszystko możliwe. Być może jest więc coś na rzeczy...
Żarty jednak na bok. Poniżej publikujemy zdjęcia mieszkańców w maseczkach. Czy nam się to podoba, czy nie, jest nam
w nich do twarzy. I tej wersji się trzymajmy. I oczywiście pamiętajmy, żeby być w czwartej grupie, której nie wymieniłem powyżej.
To osoby, które noszą maseczki prawidłowo.
Tomasz Wolff, redaktor naczelny „echa jaworze”
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CHOĆ Za ZamKNIĘTYmI DRZWIamI,
PRaCa WRe
Prace Urzędu Gminy jaworze, podobnie jak innych placówek
administracji samorządowej i publicznej, odbywają się obecnie
„za zamkniętymi drzwiami”. Oznacza to, że wszystkie zadania realizowane są w pełni, lecz bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Wszystkie rozmowy i wymiana informacji odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem portalu ePUaP.
Tak samo wygląda sytuacja w zarządzaniu jednostką oraz
w reprezentowaniu gminy przez wójta Radosława Ostałkiewicza.
już od kilku tygodni odbywają się wideokonferencje wójtów i burmistrzów ze starostą bielskim, w ramach konwentu samorządowców powiatu bielskiego. Każdorazowo rozmowy dotyczą zagrożeń
i problemów wynikających z pandemii koronawirusa, szczególnie
tych finansowych oraz ograniczających realizację zadań, a także
o wyborach, dochodach gmin i powiatu, finansach publicznych
oraz walce z koronawirusem.
Ważnymi tematami poruszanymi podczas takich spotkań są
także kwestie gospodarki odpadami, problem organizacji imprez
kulturalnych i sportowych oraz szeroko pojętej turystyki, w tym
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także finansowanie najważniejszych usług publicznych, tj. transportu zbiorowego
czy odbioru śmieci.
Także rozmowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy
jaworze poszerzonego o wszystkich dyrektorów gminnych, osób
prawnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy odbywają się zdalnie. W ostatnim takim udział wzięli wójt Radosław
Ostałkiewicz, anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta, ewelina
Domagała – sekretarz Gminy jaworze, Krzysztof Śliwa – skarbnik
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Gminy jaworze, anna Talik – naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Daniel Bąk – naczelnik Wydziału
Sportu, marcin Bednarek – naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, Radosław Hudziec – naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji oraz Izabela Stwora – kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i naczelnik Wydziału Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, a także kierownik Samodzielnego Gminnego Zespołu
Opieki Zdrowotnej, lek. med. Katarzyna Dzięcioł, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi malwina Kleszcz, dyrektor Przedszkola nr
2 Teresa Ślezińska, dyrektor Przedszkola nr 1 jolanta Bajorek,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 ewa Cholewik, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, a zarazem dyrektor muzeum Fauny i Flory
morskiej i Śródlądowej w jaworzu Barbara Szermańska, kierownik
Ośrodka Promocji Gminy jaworze Leszek Baron oraz kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Sacher-Wejster.
W trakcie spotkania omówiona została sytuacja każdej z jednostek organizacyjnych w kontekście planów finansowych, problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, ograniczeniami
spowodowanymi pandemią koronawirusa, a także przewidywaniami na przyszłość.
Pani doktor Katarzyna Dzięcioł zrelacjonowała pracę ośrodka zdrowia wyposażonego w wystarczającą liczbę maseczek,
problemy personelu medycznego z małą liczbą fartuchów ﬂizelinowych. jaworzański ośrodek zdrowia przeprowadza obecnie
e-wizyty i udziela teleporad, prowadzi także wizyty za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami.
Raport z prac Ośrodka Promocji Gminy jaworze przedstawił
dyrektor Leszek Baron. OPGj w chwili obecnej przestawia swoją
działalność na formę bardziej wirtualną. Planowane na pierwsze
półrocze imprezy zostały odwołane, waży się los tych, które miały
się odbyć w późniejszym terminie. Także rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora OPGj zostało przesunięte.
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Pełną parą, mimo zamknięcia, pracuje również Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej. Obecnie prowadzone są wewnątrz
prace remontowe, polegające na odświeżeniu obiektu i zabezpieczeniu eksponatów.
Dyskusje na temat sytuacji w oświacie dotyczyły zdalnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli. Jak poinformowały dyrektorki naszych szkół, w formie wideo prowadzone są, poza matematyką, językami, fizyką czy biologią, także muzyka, plastyka, a nawet wychowanie fizyczne. Wszystko to za pośrednictwem Internetu, także na
sprzęcie przekazanym przez mieszkańców i zakupionym ze środków unijnych. Trwają także prace nad organizacją kolejnego roku
szkolnego, rekrutacją do klas 1 oraz przedszkoli.
Prace Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skupione są obecnie na świadczeniu przez opiekunów oraz pracowników socjalnych
opieki względem mieszkańców Jaworza, działając w oparciu o wytyczne wydawane przez wojewodę oraz administracją rządową. Podobnie jak urząd, taki i GOPS pracują normalnie, lecz „za zamkniętymi drzwiami”. Wszystkie działania, takie jak opieka bezpośrednia,

Pierwsza taka sesja
Pojawienie się koronawirusa skomplikowało prace Rady Gminy Jaworze. Planowana na koniec marca sesja w związku ze stanem epidemii została odwołana. Podobnie jak spotkania z radnymi na dyżurach czy komisjach. W związku jednak z koniecznością
podjęcia ważnych uchwał 24 kwietnia odbyła się XVI Sesja Rady
Gminy Jaworze. Nie było to jednak normalne spotkanie na sali
sesyjnej, a pierwsze w historii obrady w formie wideokonferencji.
Możliwość prac i uchwalania prawa lokalnego przez rady gmin
w ten sposób, wprowadziła tzw. Tarcza antykryzysowa. Sam pomysł przeprowadzenia elektronicznej sesji został zaaprobowany
przez wszystkich jaworzańskich radnych. Tym z naszych reprezentantów, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie samodzielnie
uczestniczyć w obradach, stworzono taką możliwość w Urzędzie
Gminy. Tradycyjnie jednak przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew
Putek – prowadził obrady z sali w budynku „Pod Harendą”.
W ramach obrad podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze, w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2020, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
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dostarczanie jedzenia i leków, wypłaty świadczeń, podejmowane są
na bieżąco. W ostatnim czasie ośrodek rozdystrybuował także zapasy produktów z krótkim terminem ważności zgromadzonych przez
szkoły i przedszkola osobom potrzebującym.
Spotkania sztabu kryzysowego w formie elektronicznej były
także sprawdzianem przed pierwszą w historii Sesją Rady Gminy Jaworze w formie połączenia on-line. Test przebiegł pomyślnie
i radni zgodzili się na taką formę obradowania.
Z innych informacji należy zaznaczyć, że Urząd Gminy pozostaje nadal zamknięty dla interesantów, niemniej jednak wszystkie usługi świadczy w pełnym zakresie, jak to było do tej pory.
Podobnie w normalny sposób staramy się realizować inwestycje
planowane na ten rok. Kontakt bezpośredni jest całkowicie możliwy, jednak po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, głównie
w sprawach wymagających takiej formy załatwienia, np. jeżeli chodzi
o odbiór dowodu osobistego, wydanie zaświadczeń czy też innych
aktów stanu cywilnego, a także w sprawach meldunkowych. Wciąż
czekamy na wytyczne z Warszawy dotyczące ślubów cywilnych.
Urząd Gminy Jaworze
Jaworze na lata 2018-2020 – etap III – rok 2020, w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczyrk, o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2019 rok, o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej,
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jaworze w 2020 r., w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
Przedstawione zostały także zarządzenia podejmowane przez
wójta Gminy Jaworze w związku z zagrożeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 dotyczące zamknięcia obiektów, odwołania imprez

Symboliczne zdjęcie, obrazujące „samotność” przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, Zbigniewa Putka. Z radnymi połączył się po raz pierwszy
w historii on-line. Fot. Urząd Gminy Jaworze
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oraz zmian w organizacji prac jednostki. Zatwierdzono także informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2018/2019, oraz omówiono oceny zasobów pomocy społecznej,
sprawozdania z działalności GOPS w jaworzu w 2019 roku, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przedstawiony został także raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie jaworze.

maSKOWaNIe jaWORZa
jeszcze zanim rządowe rozporządzenie nakazujące noszenie
maseczek w przestrzeni publicznej ujrzało światło dzienne, akcja szycia maseczek w naszym regionie była rozkręcona na dobre. Dzięki temu wójt jaworza, Radosław Ostałkiewicz, mógł na
swoim profilu na Facebooku dość często publikować takie posty:
„Kolejne maseczki uszyte przez anitę Szymańską i ekipę »Szyjemy maseczki Bielsko-Biała«, trafiły do Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w jaworzu. Będą służyć personelowi szpitala. Dodatkowo przekazałem w imieniu naszej gminy personelowi szpitala 25 sztuk przyłbic GVS, które tuż przed świętami skręcali pieczołowicie pracownicy Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego UG jaworze: anna Talik, agnieszka Kózka, magdalena Lachowska i michał Urbaś. Dzięki wielkie
za Waszą pomoc! Na pewno będą one dobrze służyć naszemu

Ważne informacje na temat swoich obecnych działań przekazały radnym kierujące jaworzańskimi placówkami oświatowymi
panie dyrektor. Kilka minut zajęło także omówienie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w jaworzu. Podkreślano, że mimo dużych
zmian w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Gminy jaworze, wszystkie z nich starają się realizować swoje zadania w pełni.
Po wyczerpaniu zaplanowanych punktów obrady zostały zakończone przez przewodniczącego.
Urząd Gminy jaworze
jaworzańskiemu szpitalowi. Dziękuję też ewie Wiei za pomoc
i koordynację akcji maseczkowej”.
Z kolei Natasha Pavluchenko, znana projektantka mody, która ubiera między innymi Łukasza i Pawła Golców, mieszkająca
swego czasu w jaworzu, przekazała 70 maseczek dla chłopaków
i kadry młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w jaworzu.
Wójt przekazał je dyrektorowi ośrodka, jarosławowi Bonczkowi.
– W imieniu wychowanków oraz własnym pan dyrektor prosił
o przekazanie serdecznych podziękowań pani Nataszy i jej ekipie, co niniejszym czynię – napisał samorządowiec.
maseczki do Urzędu Gminy dostarczyła także Beata Lewicka-Owczarek. Zgodnie z jej wolą zostały przekazane pracownikom Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej. Pani Beata na
co dzień prowadzi Galerię makatka (www.galeriamakatka.com.
pl). Z kolei w piątek 24 kwietnia w Urzędzie Gminy pojawiła się
jadwiga Kruczek, która koordynowała akcję szycia maseczek
dla seniorów w młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. jego
podopieczni w ostatnich dniach ochoczo szyli osłonę na twarz.
(wot) Zdjęcia: aRC
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KOMPUTEROWA POMOC
Blisko 40 komputerów trafiło do Jaworza jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie otrzymali 13 komputerów ufundowanych przez mieszkańców Jaworza (prof. Dariusz Szostek
z żoną Beatą; Agnieszka i Maciej Sikorowie z Biura Rachunkowego Powiernik oraz współwłaściciele Lumac’s Barber Shop Jaworze; Marcin Woźniak, Wader, Koralowa Cafe), ponadto gmina
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości
60 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Polska Cyfrowa” (25 nowych laptopów z oprogramowaniem).
– Komputery te zostały przekazane niezwłocznie paniom dyrektorkom obu szkół, które najlepiej wiedzą, komu je przekazać
dalej w użyczenie – napisał na swoim profilu na Facebooku Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Akcja z komputerami w roli głównej ma oczywiście związek
z pandemią koronawirusa. Od połowy marca w Polsce szkoły
zostały zamknięte, rozpoczęła się społeczna kwarantanna. Niektórzy uczniowie nie mieli w domu sprzętu, żeby uczestniczyć w lekcjach on-line. Dzięki inicjatywie samych mieszkańców oraz Urzędu Gminy nikt nie został bez pomocy. 
(wot)

Jaworzańskie szkoły wzbogaciły się o blisko 40 komputerów. Fot. ARC

KONIEC BAŁAGANU
Poniższe zdjęcie zostało wykonane 15 kwietnia przy ulicy
Wrzosowej. Większość jaworzan doskonale zna to miejsce. Przez
wiele lat można było do koszy wrzucać używaną odzież. Szkopuł
w tym, że na miejscu często można było zastać taki widok, jak ten
na zdjęciu. Widok bałaganu przy Wrzosowej przechodzi na szczęście do historii. Władze gminy wypowiedziały firmie odpowiedzialnej za opróżnianie koszy umowę. 
(wot)
Taki widok zastaliśmy przy koszach 15 kwietnia. Fot. Tomasz Wolff

KOŚCIÓŁ W CZASACH PANDEMII
20 kwietnia, a więc w dniu, w którym zniesiono część ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w Polsce, ksiądz Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki, ogłosił wskazania duszpasterskie dla wiernych. Biskup przypomniał, że zgodnie z nowym
rozporządzeniem od poniedziałku 20 kwietnia w kościele w czasie mszy świętej oraz nabożeństw i indywidualnego nawiedzania,
może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej kościoła. Co to w praktyce oznacza w kościele
katolickim w Jaworzu? – Jednorazowo może przebywać 35 osób,
a w kaplicy w Nałężu 15. Do kościoła/świątyni wchodzimy i przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość – wyjaśnił ksiądz Stanisław Filapek, proboszcz katolickiej parafii pw. Opatrzności Bożej.
W liście do wiernych biskup Pindel odniósł się także do pierwszej komunii świętej.
– Przypominamy, że termin w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do
szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie

Transmisja z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 19 kwietnia. Na zdjęciu ksiądz proboszcz Władysław Wantulok. Fot. ARC

to możliwe dopiero po wakacjach – napisał biskup. Na razie nie
wiadomo, czy pierwsza komunia odbędzie się w Jaworzu przed
wakacjami. Ksiądz proboszcz wszystko uzależnia od powrotu do
szkół dzieci z klas 1.-3. – Komunia mogłaby się odbyć najwcześniej dwa tygodnie po tym terminie – dodaje duchowny.
Wiadomo natomiast, że konfirmacja w Kościele EwangelickoAugsburskim w Jaworzu na pewno nie odbędzie się przed wakacjami. – Ustaliliśmy termin na ostatnią niedzielę wakacji, czyli 30
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sierpnia. Chociaż zostało jeszcze mnóstwo czasu, nie mogę powiedzieć na 100 procent, że konﬁrmacja w tym terminie na pewno będzie miała miejsce. Wszystko będzie oczywiście zależało od
aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce – przyznał w rozmowie
z „echem jaworza” ksiądz Władysław Wantulok, proboszcz parafii.
Na czas epidemii nabożeństwa w Kościele ewangelicko-augsburskim zostały zawieszone. Do pomysłu zwiększenia liczby wiernych do jednej osoby na 15 metrów kwadratowych proboszcz pod-

chodzi z dystansem. – W myśl tej zasady do naszej świątyni mogłoby wejść 38 wiernych. Co miałbym zrobić z 39 osobą? Wyprosić? Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozwolenie na
posadzenie w jednej ławce trzech osób – na brzegach i w środku.
Wtedy wszyscy siedzieliby w bezpiecznej odległości – przekonuje jaworzański pastor.
Obaj proboszczowie podkreślają, że cały czas można oglądać
transmisje on-line.
(wot)

BYLe DO 2021...
miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poinformował o kolejnych
utrudnieniach związanych z przebudową ulicy Cieszyńskiej. 17
kwietnia została wprowadzona w życie tymczasowa organizacja
ruchu, obejmująca roboty drogowe w rejonie ulicy Zapłocie Duże.
– Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na częściowym zwężeniu ulicy Cieszyńskiej od ulicy Zapłocie Duże w kierunku mostu.
Podczas prowadzenia robót ruch będzie odbywał się w zależności
od postępu prac lewym bądź prawym pasem ruchu dwukierunkowo, wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Utrudnienia potrwają
do 30 kwietnia – czytamy na oficjalnej stronie internetowej mZD.
Zmiany nastąpiły także przy ulicy Szarotki – od ronda Czesława Niemena do malwowej. Ulica została wyłączona z ruchu.
mogą z niej korzystać tylko autobusy mZK, mieszkańcy ulic Szarotki oraz Begonii oraz klienci znajdujących się na tym odcinku
punktów usługowych.
– Podczas prowadzenia robót ruch będzie odbywał się w zależności od postępu prac lewym bądź prawym pasem ruchu dwukierunkowo, w wyjątkowych przypadkach wahadłowo przy sterowaniu ręcznym bądź sygnalizacją świetlną – poinformowali drogowcy.
Także te utrudnienia potrwają do 20 czerwca.
Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo prace przy przebudowie ulicy Cieszyńskiej potrwają jeszcze około roku. – Stan zaawansowania prac wynosi na dziś około 50 procent. Prace powinny zostać zakończone do czerwca 2021 roku – powiedział „echu
jaworza” Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu miejskiego
w Bielsku-Białej.
(wot)
Plan sytuacyjny w okolicy ronda Niemena i ulicy Szarotki. Fot. aRC

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami
wytwarzanymi

w

czasie

występowania

zakażeń

koronawirusem

SaRS-CoV-2

i

zachorowań

na

wywoływaną

przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), Urząd Gminy jaworze zwraca się do osób
przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze
kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju) o skontaktowanie się
z urzędem telefonicznie (33 828 66 45, 33 828 66 40) lub mailowo (dsekula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl)
w celu zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla osób przebywających w izolacji.
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca
się z apelem do właścicieli
nieruchomości położonych przy
chodnikach lub drogach na terenie
Gminy Jaworze o przycinanie
gałęzi drzew i krzewów od strony
chodników oraz dróg.
Systematyczne przycinanie gałęzi drzew
i krzewów poprawia bezpieczeństwo
pieszych oraz pojazdów poruszających się
po drogach.

maj

2020

2020
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jaworze o systematyczne ich wykaszanie.
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych.
Po okresie kwitnienia traw oraz chwastów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów.
Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.
Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego
stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.
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PORADY PRAWNE
UmOWY O ŚWIaDCZeNIe USŁUG
TURYSTYCZNYCH Z BIURem
PODRÓŻY, ODSTĄPIeNIe
Do umów o świadczenie usług turystycznych z biurem podróży, zastosowanie znajduje Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1.07.2018 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 „Podróżny może odstąpić od umowy
o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem”. Podróżny może, co do zasady, zostać zobowiązany
do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki, jednak na podstawie art. 47 ust. 4:
„Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu
docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego”. Dotyczy to wycieczek objazdowych jak i podróży do jednego miejsca docelowego.
W art. 4 pkt 15 ustawy znajduje się definicja nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności: „sytuacja pozostającą

poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której
skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować na przykład: „działania wojenne, inne
poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak
wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia
ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział
w imprezie turystycznej”. Zatem skutki wywołane przez koronawirusa w danym miejscu podróży także mogą zostać objęte zakresem tej definicji.
Organizator turystyki zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy również ma możliwość rozwiązania umowy. Organizator może rozwiązać umowę, gdy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności nie ma możliwości jej wykonania. W takim przypadku organizator powinien powiadomić podróżnego o odstąpieniu od umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Warunki skorzystania przez organizatora z możliwości
rozwiązania umowy są zaostrzone w porównaniu do warunków
obowiązujących podróżnego, od którego ustawodawca nie wymaga odstąpienia od umowy niezwłocznie, w razie wystąpienia
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator musi
także nie mieć możliwości wykonania umowy z powodu wspomnianych okoliczności.
Organizator może również odwołać imprezę turystyczną
wtedy, gdy liczba osób, które zgłosiły się do udziału w impre-
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zie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana
w umowie o udział w imprezie turystycznej, przy dochowaniu
określonych terminów.
W obydwu przypadkach organizator ma obowiązek dokonać
pełnego zwrotu podróżnemu wszelkich wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła następujące zmiany do ustawy o imprezach turystycznych w art. 15k wprowadziła poniższe
zmiany:
1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust.
4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez
organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej
w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia
o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym
mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez
podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być
niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej
umowy o imprezę turystyczną.
4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów
o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie
znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.
W przypadku, gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu
poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa
w art. 47 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., stosuje się przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio.
W razie braku dobrowolnego zwrotu wpłaconych pieniędzy,
pozostaje konieczność wystąpienia do sądu, a tym, który sąd
jest właściwy, może decydować miejsce zawarcia umowy.

LUDZIE JAWORZA
WIRTUaLNY ŚWIaT NIe ma GRaNIC
Na łamach „echa jaworza” kontynuujemy cykl wywiadów
z radnymi. Na pierwszy ogień poszła nowicjuszka w gminnym samorządzie, agnieszka Nieborak. Tym razem na tapetę wzięliśmy
Romana Kruczka, dla którego kadencja 2018-2023 jest już czwartą z kolei. Nie bez znaczenia był także fakt, że z zawodu jest nauczycielem, a nauczanie on-line wzbudza w ostatnich tygodniach
w Polsce wiele emocji.
Kwarantanna trwa już ponad miesiąc. Nie brakuje panu
kredy i tablicy?
Szczerze mówiąc, od początku nie liczyłem tych dni spędzonych na kwarantannie. jakoś ten miesiąc zleciał. Odpowiadając
jednak na pytanie, to wszystko stało się tak nagle, że nie miałem
innego wyjścia i musiałem zmienić kredę i tablicę na myszkę i laptopa. Na pewno jest to dziwne uczucie, kiedy nie ma się ucznia
przed sobą, ale widzi się go na monitorze.
Coś pana zaskoczyło w nauczaniu zdalnym?
Różnorodność form kontaktu na odległość. akurat dziś mieliśmy spotkanie z radnymi, żeby sesje w jaworzu mogły się odbywać on-line, i poznałem kolejną platformę. Za każdym razem muszę
się inaczej łączyć ze światem (śmiech). Nauka w takim systemie
ma plusy i minusy, ale na pewno jej możliwości są nieograniczone.
Jest pan nauczycielem od ponad 25 lat. Wyobrażał pan sobie taką sytuację?
już kilka lat temu zastanawiałem się nad zmianami w szkolnictwie. Kiedyś słyszałem o nauczaniu on-line w australii. Tam jednak powodem nie był koronawirus, ale ogromne odległości i brak
możliwości dojazdu wszystkich uczniów do szkoły. Chodziła mi po
głowie taka myśl, że być może kiedyś z czymś podobnym będziemy mieli do czynienia. Nie spodziewałem się jednak, że nastąpi
to tak szybko, praktycznie z dnia na dzień.

Rozmowa z Romanem Kruczkiem, radnym gminnym
czwartą kadencję.

Kiedy sytuacja epidemiczna się uspokoi i uczniowie wrócą do szkoły, część rozwiązań on-line może pana zdaniem
pozostać?
System on-line mógłby pozostać w przypadku nauczania indywidualnego. Proszę zwrócić uwagę, ile w takiej sytuacji udałoby
się zaoszczędzić na samych dojazdach nauczycieli do uczniów.
Nie wspominając o czasie potrzebnym na drogę do i od ucznia.
ja jeszcze nie miałem sytuacji, że musiałem jechać do ucznia ponad 20 kilometrów, ale znam nauczycieli, którzy wykonywali takie
trasy. Dlatego mnie by bardzo odpowiadała taka forma nauczania – wizyta u ucznia na przykład raz na miesiąc, a przez pozostały czas kontakt wirtualny.
Będą także sesje on-line Rady Gminy Jaworze...
Dokładnie dziś (wywiad został przeprowadzony w piątek 17
kwietnia – przyp. red.) mieliśmy próbę sprzętu. Za tydzień będzie
pierwsza sesja on-line.
Czy jeszcze jakieś inne dziedziny życia przeniósł pan ostatnio do sieci, na przykład zakupy?
Zakupy, może nie na taką skalę jak dziś, już dawno robiłem
elektronicznie. Większość formalności także załatwiałem on-line,
na przykład rachunki. Prawda jest taka, że do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Jest pan czwartą kadencję radnym. Sytuacja ﬁnansowa
gminy była ciężka, o czym mówił wójt, jeszcze przez rozpoczęciem pandemii. Jak pan sobie to teraz wszystko wyobraża?
już mamy takie informacje, że kilka inwestycji nie uda się zrealizować, względnie trzeba je będzie przesunąć na kolejne lata.
Wychodzi na to, że najbardziej ucierpi kultura, bo to tam będziemy szukali na początek oszczędności.

18
A w pana okręgu wyborczym? Co już udało się zrobić
w czasie tej kadencji, a co czeka na załatwienie?
Potrzebne rzeczy typu bieżące utrzymanie dróg, starałem się załatwiać na bieżąco. Ostatnio nie było jakichś większych skarg od mieszkańców. Jest problem, który dotyczy zresztą nie tylko mojego okręgu
wyborczego, ale całego Jaworza, z uregulowaniem ruchu drogowego. Chodzi konkretnie o pierwszeństwo przejazdu. Nie wiem jednak,
czy z uwagi nie niedobór środków, uda nam się to wszystko zrealizować. A trzeba wiedzieć, że ludzie jeżdżą na pamięć – kiedy poruszają się szeroką ulicą, są przekonani, że zawsze mają pierwszeństwo.
A to nieprawda, bo tam, gdzie nie ma odpowiednich znaków, obowiązuje reguła prawej ręki. Czasami dochodzi do kolizji. Innym problemem do rozwiązania jest parkowanie w okolicy Villi Barbara oraz
Roman Kruczek, radny kadencji 2018-2023.
Fot. Tomasz Wolff

Michał został wolontariuszem
Michał Majdak z Jaworza na co dzień pracuje w TS Podbeskidzie. Dwa lata temu usłyszał o Domu Chłopaków w Broniszewicach (województwo wielkopolskie), w którym przebywają dzieci
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekują się nimi
siostry zakonne. – Teraz poczułem, że będę tam potrzebny. Dostałem urlop bezpłatny i pojechałem do chłopaków – mówi.
– To kolejny nasz bohater – mówią siostry zakonne, które prowadzą Dom Chłopaków. – Jest z nami zamknięty od 26 marca. Aby
tu przyjechać, na czas kwarantanny, wziął bezpłatny urlop. Dziękujemy mu za wszystko. Za dyspozycyjność, dyżury, pomaganie
na każdym froncie – dodają.
Jaworzanin spotkał siostry zakonne w trakcie rekolekcji adwentowych, które odbyły się w 2018 roku w Londynie.
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nowej restauracji. Ludzie mi zgłaszali, że robi się tam coraz ciaśniej.
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Wyobraża sobie pan
je bez wyjazdu?
Jeszcze do niedawna nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, bo od
kilku lat jeździliśmy z żoną na ferie i wakacje, ale w ostatnich tygodniach odkryłem piękne miejsca w Jaworzu. Przytoczę tutaj znane
powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, dlatego pewnie
skupimy się na najbliższej okolicy, a naprawdę jest co podziwiać w Jaworzu, wystarczy zejść z głównych szlaków, do lasu... Na pewno więc
sobie jakąś rozrywkę znajdziemy na miejscu i nie będziemy narzekać.
W naszym pięknym Jaworzu jest wiele miejsc godnych polecenia.
Rozmawiał: Tomasz Wolff
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– Obiecałem wtedy siostrom, że spędzę trochę czasu z chłopakami – tłumaczy michał majdak. – Udało mi się spełnić tę obietnicę w ubiegłym roku. Zostawiłem tam kawałek serca. Choć muszę przyznać, że bałem się trochę tego świata, osób z niepełnosprawnością intelektualną, które posiadają – jak się okazuje – pełnosprawne serca.
Pan michał poczuł, że w tym trudnym dla wszystkich czasie powinien wesprzeć siostry zakonne w działaniu. Otrzymał bezpłatny

urlop, spakował walizkę i wyjechał do tych, którzy go potrzebowali.
– Teraz nadeszły czasy, gdy słowa nie są tak ważne, jak działanie. Można wiele obiecać słabym, schorowanym, a nie zrealizować ani jednego postanowienia. Tutaj istotą jest realne pomaganie – kończy pan michał.
artkuł ukazał się na portalu Beskidzka24.pl oraz w „Kronice
Beskidzkiej”. Za miesiąc na łamach „echa jaworze” ukaże się wywiad z michałem.
Zdjęcia: www.facebook.com/dpsbroniszewice/

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLICZNe PRZeDSZKOLe NR 2
W jaWORZU
Nowe wyzwanie – E-NAUCZANIE
Ze względu na zaistniałą sytuację i poważne zagrożenie, jakie niesie pandemia koronawirusa, nasze przedszkole szybko
i chętnie włączyło się w zdalne nauczanie. można by powiedzieć,
że przedszkole to najniższy szczebel w edukacji dziecka i zdalne nauczanie nie spełni zamierzonego celu. jednak nauczyciele, świadomi ważności problemu wszechstronnego rozwoju dziecka, które następuje w wieku przedszkolnym i tego, co ono wnosi
w kolejnych etapach nauczania, zdają sobie sprawę, że jest ono
zarówno ważne, nieodzowne jak i bardzo potrzebne.
Forma zdalnego kontaktu z dzieckiem, oczywiście przez wspaniałych rodziców naszych pociech i po wcześniejszym ustaleniu
z dyrekcją przedszkola, sprawdza się doskonale i – co najważniejsze – przynosi efekty. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji podstawy programowej oraz przygotowanie dzieci do szkoły,
największy nacisk kładziemy na pracę zdalną z grupami najstarszymi, nie pomijając oczywiście maluszków i średniaków.
Wykorzystując rożne komunikatory, przesyłamy rodzicom materiały do pracy i zabawy z dzieckiem, z różnych obszarów aktywności. Karty pracy, propozycje tematycznych piosenek, zestawy
zabaw ruchowych, zadania matematyczne, wiersze, opowiadania, propozycje prac plastycznych, linki do ciekawych zajęć czy
bajek – to najczęściej oferowane przez nas formy nauki zdalnej
naszego przedszkola. Nie zapominamy również o konsultacjach
telefonicznych, SmS-owych czy mailowych z rodzicami, dowiadując się przy okazji, jak się mają nasi milusińscy i ich rodzice.
Zdajemy sobie sprawę, że sukces naszych działań nie miałby
miejsca, gdyby nie zaangażowanie wspaniałych rodziców, którym
należy się wielki ukłon i podziękowanie za podjęcie tak trudnego wyzwania współpracy z nami i realizowania z dziećmi zadań
i propozycji, które od nas otrzymują. mimo obowiązków związanych z własna pracą zawodową i życiem rodzinnym postanowili
dla dobra własnych dzieci podjąć ten wielki trud.
Kochani rodzice i drogie dzieci, dziękujemy Wam serdecznie
za zaangażowanie, zrozumienie i Wasz wysiłek.
Nauczycielka Renata Urban
***
Pandemia to trudny czas dla dorosłych, dla dzieci, słowem
dla wszystkich… W czasie epidemii koronawirusa codzienność
toczy się w cieniu zagrożenia życia i zdrowia naszego oraz bliskich nam osób.
Od 20 marca szkoły i przedszkola mają obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Nauczyciele, wychowankowie, rodzice naszych podopiecznych i pozostali członkowie rodziny muszą odnaleźć się
w nowej sytuacji – w rzeczywistości, w której domowe nauczanie to nowe wyzwanie – dla samych nauczycieli, dla wychowanków i dla rodziców.
Budynek przedszkola jakby pusty, dzieci nie ma, hałas znikł,
gwar, śmiechy, hasanie po ogródku…
Obecnie edukacja ogranicza się do zdalnego nauczania: dzieci
wraz z rodzicami rzetelnie wykonują karty pracy i zadania zlecone przez nauczycieli, którzy przygotowują materiały edukacyjne
zgodnie z podstawą programową oraz dostosowane do możliwości i warunków domowych.

Cieszy nas, nauczycieli, fakt, że rodzice wraz z dziećmi tak
świetnie radzą sobie ze zdalnym nauczaniem, przysyłają nauczycielom zdjęcia i gromadzą wykonane prace i zadania w teczkach.
Cieszy nas również to, że choć zdalnie, to pozostajemy w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z rodzicami. Z ich relacji
wiemy, że dzieci tęsknią za przedszkolem i bardzo dzielnie znoszą tę sytuację.
my również tęsknimy za przedszkolem pełnym dziecięcego
gwaru, czekamy na Was!
Nauczycielka magdalena Ćmok
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szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Zdalne nauczanie
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od 25 marca zostało wprowadzone kształcenie na odległość, choć przerwa w edukacji typowo szkolnej trwa już od 12 marca. Jest to nowa i trudna
sytuacja. Początkowo było trochę problemów w związku z różnicami w dostępie do sprzętu komputerowego wśród uczniów. Jednak
dzięki dobremu sercu ludzi dobrej woli i pomocy naszego Urzędu
Gminy i ten problem został rozwiązany. Otrzymaliśmy komputery, które rozdzieliliśmy pomiędzy potrzebujących pomocy. Szkoła
również udostępniła swoje komputery i teraz już wszyscy uczniowie mają zagwarantowane najbardziej optymalne warunki edukacji
zdalnej (piszemy o tym w osobnym artykule w majowym „Echu”).
Do kontaktów z uczniami i ich rodzicami wykorzystujemy dziennik elektroniczny, ale również wspólnie uczymy się korzystania
z platformy ZOOM.
Wiemy, jak ważne jest, aby nie zatracić się w realizowaniu
zdalnego nauczania. Myślimy o celu i o dziecku, które zostało
w domu z rodzicem lub samo i może się czuć, delikatnie mówiąc,
niekomfortowo.
Czas zamknięcia szkoły daje nam jednak okazję do wyobrażenia sobie innego rodzaju nauki niż ta, która odbywa się w naszych
klasach. Możemy zachęcić uczniów, aby nauczyli się czegoś, co
ich zaciekawiło lub przećwiczyli ważną dla nich umiejętność. Naszą
rolą jest pomóc uczniom w znalezieniu źródeł wiedzy i w zaplanowaniu sposobu nauki, a także sposobu prezentacji efektów swojej
pracy. Proponujemy stworzenie czegoś, z czego uczeń jest dumny.
Okazuje się, że zaproponowana forma przypadła wielu do
gustu. Powstają przeróżne projekty, prace, przeprowadzane są
w domowych warunkach doświadczenia. Uczniowie nagrywają filmiki, na których dzielą się swoimi umiejętnościami. Część z nich
prezentujemy na naszym fanpage’u na Facebooku (www.facebook.com/sp1jaworze). Zachęcamy również do odwiedzania strony
internetowej naszej szkoły www.sp1jaworze.pl. Oprócz aktualności, znalazła się tam zakładka „Zdalna nauka”, a w niej „Pomysły
i zachętki”, gdzie prezentujemy całe mnóstwo propozycji do wykorzystania. Nauczyciele zamieszczają tam quizy, filmiki, konkursy,
dodatkowe ćwiczenia, dodatkowe wyjaśnienia. Znaleźć tam można również porady Psychologa, jak również Pedagoga szkolnego. Biblioteka szkolna udostępnia wiele ciekawych stron i linków
dla czytelnika, ale nie tylko. Również świetlica szkolna zachęca
do różnorakiej aktywności. Zatem każdy znajdzie coś dla siebie,
wystarczy sięgnąć.
Każda forma aktywności jest rozwijana. Zatem nie tylko siedzenie z nosem w książce, ale przede wszystkim stawiamy na
wszechstronny rozwój.
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Powstają rymowanki: „Klasa pierwsza nie próżnuje, gdy koronawirus panuje, zdalne zadania chętnie wykonuje”, „Na wsi mieszkamy, makietę farmy posklejamy!”, „Trzeba się ruszać, kości prostować i gimnastykę w domu, na matach stosować!”, „O ortografii też pamiętamy i »rz« chętnie utrwalamy!”.
Trzecioklasiści tworzą wiersze-akrostychy. Drugoklasiści wymyślają planszówki. Ponadto wszystkie młodsze dzieci wykonują przepiękne prace plastyczne i makiety o tematyce świątecznej,
przyrodniczej, na podstawie lekturek, a ponadto śpiewają, ćwiczą,
kuchcikują i dobrze się przy tym bawią.
Starsi uczniowie wykonują fantastyczne prezentacje: formy
ochrony przyrody w Polsce; układ krwionośny – budowa, działanie, choroby i profilaktyka; układ oddechowy – budowa, działanie,
choroby i profilaktyk; korzeń-podziemny organ rośliny; niebezpieczne wirusy; kwitnące skarby przyrody. Są to prace uczniów kółka
biologicznego, którzy chętnie sami chcieli wykonać coś dodatkowego. Te prace to świetna baza, z której można korzystać, aby
poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć zainteresowania, nie mówiąc
o rozwijaniu kompetencji kluczowych przy realizacji tych projektów.
Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie uczestniczą
w różnych aktywnościach ruchowych, wyzwaniach, turniejach klasowych, korygują wady postawy i grają w szachy na specjalnie dla
nich utworzonym kanale szachowym na YouTube. Polecamy również internetową stronę szkoły, zakładkę sport.
Prawdziwą niespodzianką okazała się nietypowa wizyta hrabiny
BON TON, która od paru lat odwiedzała naszą szkołę, przypominając zasady dobrego wychowania. W czasie pandemii postanowiła kontaktować się z uczniami klas starszych za pośrednictwem Mobidziennika. Jej pomocnikami w tych trudnych czasach
są: pani wicedyrektor Maria Kuś i pedagog szkolny Iwona Królak.
Hrabina raz w tygodniu przez kolejne trzy tygodnie w swoich listach kierowanych do uczniów nie tylko przypomina zasady dobrych manier, ale wyznacza zadania do wykonania. Zaś uczniowie
ochoczo odpowiadają na wyzwania rzucane przez hrabinę Marię
Antoninę BON TON.
Ponadto nawet w czasie pandemii uczniowie pracują, by zdobyć punkty z zachowania. Przed świętami pomagali w domu
i ogrodzie, by uzyskać 15 punktów z zachowania. W tym projekcie
wzięło udział aż 112 uczniów klas 4.-8. Uczniowie klas młodszych
również porządkowali, ale punkty tym razem przyznawali rodzice.
I w tym miejscu dziękujemy przede wszystkim rodzicom, którzy wspomagają swoje dzieci w tej nietypowej edukacji. Wszystkim nam nagle zmieniła się rzeczywistość, ale czas pokazał, że jesteśmy elastyczni i potrafimy się dostosować. Wszyscy się dzisiaj
uczymy. Jako nauczyciele zdajemy sobie sprawę z uciążliwości
sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tym bardziej wszystkim rodzicom
należą się podziękowania za tę współpracę. I wszystkim nam życzymy wytrwałości, cierpliwości, a przede wszystkim dużo zdrowia.
Zespół Promocji Szkoły
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szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu
Dziecinnie proste – jak dzieci z klas 1-3 przygotowały dom
do Wielkanocy?
Wielkanoc to szczególny czas dla każdego z nas. Rodzinne spotkania, uroczyste śniadanie, chwile pełne radosnych przeżyć. Wielkanocnym numerem jeden z pewnością są jajka. Mogą
to być pisanki ozdobione wyskrobanymi ręcznie wzorami, mogą
też być jajka wykonane z porcelany czy masy plastycznej. Pięknie
wyglądają w wiklinowym koszu albo dekoracyjnych półmiskach.
Aby nadać swojemu wnętrzu świąteczny zapach, możesz ozdobić stół własnoręcznie wypiekanymi babeczkami lub barankiem.
Jest to dziecinnie proste...
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Dzieci z klas 1-3 znalazły sposób, aby w tym szczególnym czasie pięknie udekorować dom czy mieszkanie. Na pewno w ich głowach już od dawna kłębiło się mnóstwo pomysłów na wielkanocne dekoracje i ozdoby. Wszystkie z wielką ochotą przygotowywały
ozdoby świąteczne. Z radością ozdabiały jajka, tworzyły stroiki
świąteczne oraz przystrajały z dziecięcą otwartością dom. Chociaż
w tym roku wspólna wyprawa ze święconką nie była możliwa, kto
powiedział, że nie można było wspólnie przygotować wielkanocnych pisanek? Dzieci malowały wspólnie farbkami lub wykorzystywały naturalne barwniki, by nadać im piękne kolory. Doskonale
sprawdziły się również gotowe naklejki i wyklejanki.
Życzenia wielkanocne w 2020 roku różniły się od tych ubiegłorocznych. W obecnych czasach przede wszystkim życzyliśmy
sobie dużo zdrowia. Wielkanoc 2020 była na pewno nietypowa,
ponieważ wszyscy zgodnie pozostaliśmy w domach. Zadbaliśmy
jednak o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, a jednocześnie zaplanowaliśmy ten czas tak, by podarować domownikom i wszystkim, których kochamy piękne święta.
Justyna Smyrdek
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Powrót do przeszłości – zabawa z kaligraﬁą
W trudnych czasach epidemii jesteśmy przeciążeni pracą przy
ekranach komputerów, tabletów, telefonów. aby oderwać się na chwilę od tych niezbyt zdrowych czynności chcę zaproponować w celach
relaksu „powrót do przeszłości”. Prowadziłem przez lata, w gimnazjach, w których uczyłem, zajęcia artystyczne, na których realizowałem swój autorski program (innowację pedagogiczną), której dużą
część stanowiła nauka kaligrafii. Na początku nie miałem wielkiego
przekonania do uczenia kaligrafii całych zespołów klasowych – ale
się myliłem. Nawet ci, którzy zwykle niewiele robili na innych lekcjach,
na tych zajęciach pracowali, a 45 minut lekcji uciekało, jakby wskazówki zegara dostały przyspieszenia. O wpływie kaligrafii na różne
sfery organizmu ludzkiego napiszę w następnych artykułach, żeby
nie zanudzić czytelników na samym wstępie.

W tym odcinku trochę o narzędziach, materiałach i ułatwieniach
współczesnego świata w tej dziedzinie (jednak od komputera tak całkiem się nie da uciec).
W kategorii przyborów do pisania ograniczę wybór do piór kaligraficznych zaopatrzonych w pojemniki z tuszem i na nich się skupię.
można też pisać zaostrzonym odpowiednio lipowym patyczkiem maczanym w tuszu – na początku przygody z kaligrafią proponuję użyć
techniki przynoszącej przyjemność i satysfakcję (czyli szybkie efekty).
Na fotografii pióro PILOT PaRaLLeL – szerokość końcówki jest
oznaczana również kolorem nasadki.
Czerwona - 1,5 mm
Pomarańczowa - 2,4 mm
Zielony - 3,8 mm
Niebieski – 6,0 mm

28

Oprócz pióra z paroma „nabojami” i wzornikiem pisma (w zestawie) na start przyda się też dobry atrament (Pelikan, Waterman,
Parker, Sheaffer, authentique Ink – do wyboru, do koloru…). atramenty to osobny rozdział do „zwariowania” – zestaw atramentów
PILOT IROSHIZUKU 3x15ml kosztuje (w promocji!) 165 zł. I tutaj
dochodzimy do oczywistego dla mnie narzędzia (młodzież zawsze,
nie wiem, dlaczego, zawsze się dziwiła na jego widok) – strzykawki z igłą. Igły używam dość grubej i spiłowuję czubek (dla bezpieczeństwa i wygody). atrament i strzykawka – przydatne, gdy się
skończy atrament (tusz) w dość drogich „nabojach” do tego pióra
i trzeba taki nabój szybko uzupełnić. atrament w Pilot Parallel źle się
wchłania w kartkę (potrzebuje dobrej jakości papieru) i zazwyczaj napełniam go z uczuciem ulgi sprawdzonym atramentem z pojemnika.
Budowa tego pióra jest innowacyjna – tak zwana stalówka to
dwie równoległe (stąd nazwa) płytki, pomiędzy które jest podawany atrament. Proponuję na początek zamówić przez Internet oczywiście pióro ze „stalówką” o szerokości 2,4 mm lub 3,8 mm (zamożniejszym czytelnikom oba).
Uczniowie, którzy mieli ze mną zajęcia, być może posiadają podobne pióra schowane zapewne już do „ciemnego kąta”.
Drugą niezbędnym elementem jest kartka papieru. Na początku mojej przygody z kaligrafią wszystkie linie rysowało się żmudnie
ołówkiem za pomocą linijki. Nowoczesny człowiek jest jednak zbyt
niecierpliwy i wymaga natychmiastowych efektów. Popłyniemy tym
nurtem i skorzystamy z darmowego programu CaliDraw generującego potrzebne nam linie do pisania poszczególnymi stylami pisma.(do wyszukania przez wyszukiwarkę pod hasłem: „CaliDraw
generator arkuszy”).
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Przed wydrukiem arkusza jest parę opcji do wyboru - format
kartki (najczęściej a4 – ustawione domyślnie), orientacja (jak kto
woli), schemat kolorów linii (proponuję jasny). Następna sekcja
„Ustawienia dla stalówki pióra” - jak widać na zrzutach ekranowych wybór pióra jest łatwy: w okienku „wybierz producenta” wybieramy firmę PILOT i wskazujemy nasze pióro PILOT Parallel
Pen (np.) GReeN na liście. W tym wypadku szerokość stalówki
(nib) ustawi się sama.
aby rozpocząć pracę w wybranym na początku stylu, ustawiamy „Własny krój czcionki”, wpisując „2,4,2,2”. Koniec przygotowania naszej kartki – naciskamy przycisk „Generuj arkusz” i drukujemy pobrany w PDFie plik.

Na początek przeniesiemy się do XIV wieku i zaczniemy ćwiczyć styl „gotycki” (konkretnie jeden z krojów pisma gotyckiego teksturę). Rozpoczynanie nauki od takiego kroju może wydać się
dziwne – na pierwszy rzut oka pismo to jest skomplikowane i jednocześnie efektowne. Tak jest w przypadku dużych liter. Rozbierając budowę małych czcionek „tekstury” na czynniki pierwsze, znajdziemy tam dwa bardzo proste elementy i jeden trochę trudniejszy.
Ćwiczymy pisanie kropek (kwadratów obróconych o 45 stopni
w stosunku do linii bazowej), elementów prostych czcionek: krótkich i długich oraz dwóch rodzajów „fal”. Przy ich połączeniu trzeba się wykazać odrobiną wyczucia i… to wszystko na początek.
Reszta zabawy to praktyka (ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć).
Najważniejsze i najtrudniejsze zarazem: trzymać pióro pod
określonym kątem względem linii poziomych i pionowych – w tym
rodzaju pisma (tekstura) w 90% przypadków trzymamy pióro pod
kątem 45 stopni (przykład na fotografii) i nie zmieniamy tego kąta
podczas pisania (bardzo trudne).
Drugie odstępstwo (znowu wizyta przy komputerze) – sięgamy po wideo poradniki na You Tube (przykładowy link poniżej):
https://www.youtube.com/watch?v=hC3xnPX5NIc
https://www.youtube.com/watch?v=B-NmaFc_-Z4
można też wpisać w wyszukiwarce You Tube np.: „pilot paralel
pen texture”. Część dalsza w następnym numerze – pismo bardziej
cywilizowane (gotyk to inaczej barbarzyński) – italica.
Grzegorz Dymarski

To pióro jest starsze niż niejeden czytelnik – ma około 30. lat. Po ściętej stalówce widać różnicę między piórem do kaligrafii (oczywiście nie zawsze) a zwykłym piórem.
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alternatywa dla Parallela – (też pilot) Plumix – BB to najszersza stalówka
(im węższa stalówka tym niższe pismo).

Wystawa prac moich uczniów, Galeria na Zdrojowej, maj 2018 roku.

alternatywa dla piór – pisak do kaligrafii – nie polecam dla początkujących:
końcówka pod wpływem zbyt mocnego nacisku zniekształca się.
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Nazywam się magdalena Stekla, jestem wolontariuszką polsko-ugandyjskiej Fundacji Window of Life. Od kilku
lat co roku wyjeżdzam do Ugandy, aby wesprzeć naszych
małych podopiecznych. W domu dziecka mieszka obecnie
25-cioro podopiecznych w wieku od 2 miesięcy do 18 lat.
Dzieciom towarzyszą ciężkie i bardzo smutne historie: były
porzucane, zaniedbywane lub okaleczane przez swych rodziców bądź opiekunów i niejednokrotnie ratowane przed
śmiercią. Znalazły w Window of Life bezpieczną przystań
i szansę na godne dzieciństwo. Window of Life jest przykładem wspaniałej, dużej rodziny, do której wsparcia 1% Państwa podatku zachęcam !
Proszę opowiadajcie o nas znajomym, którzy dotychczas nie mają wokół siebie organizacji, które chcieliby wesprzeć. Być może uda się ich przekonać do pomocy naszym
maluchom.
1% podatku to pozornie niewiele , a jednak tak wiele, by
móc uratować kolejne życie dziecka w Ugandzie. Podarujcie dzieciom szansę na godne dzieciństwo.
Twój dar serca dla naszych podopiecznych
Nasz KRS to: 0000383550
www.window-of-life.org,
magda@window-of-life.org
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PROSIMY PRZEKAŻ 1% PODATKU
NUMER KRS 0000387207
CEL SZCZEGÓŁOWY:

FILIP ŁUKASZEK

1%

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:
WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ
Bank Millenium

1% FILIP ŁUKASZEK

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Filip Łukaszek

Strona Filipa na Facebooku: www.facebook.com/NaszFilip
Aukcje charytatywne dla Filipa: www.facebook.com/groups/aukcje.charytatywne/
Obecnie prowadzona zbiórka na Siepomaga.pl: www.siepomaga.pl/nasz-ﬁlip

PROSIMY PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU MILENCE.
milenka przyszła na świat 19 września 2014 roku. Od samego początku „miała pod górkę” jako
że urodziła się z wadą serduszka. W wieku pięciu miesięcy przeszła operację na otwartym sercu.
Podczas operacji okazało się, że milenka ma również wrodzony brak grasicy. Od 15 miesiąca
życia jest rehabilitowana. Obecnie lekarze podejrzewają u milenki diparezę spastyczną, to taki
rodzaj dziecięcego porażenia mózgowego. milenka wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji
ruchowej, a także zajęć z neurologopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej
i psychologiem ze względu na opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Dzięki swojemu uporowi
i sile walki, a przede wszystkim zajęciom z najlepszymi specjalistami oraz ortezom z najwyższej
półki, milenka od października 2017 roku może samodzielnie chodzić, jednak droga do pełnej
sprawności i samodzielności jest jeszcze bardzo długa i trudna. milenka obecnie wypowiada tylko
kilka krótkich słów, mimo, że jest bardzo bystrą i komunikatywną dziewczynką – aby porozumieć
się z innymi posługuje się także wieloma gestami. W imieniu milenki prosimy o przekazanie 1%
podatku, co pomoże zapewnić naszej córeczce stałą rehabilitację, bo każda godzina spędzona
ze specjalistą to krok w stronę samodzielności, której tak bardzo chcemy dla naszej córeczki.
Z całego serca dziękujmy każdemu kto zdecyduje się pomóc naszej milence i przekaże jej swój
1% podatku.
Rodzice: Dorota i Peweł Penkala

Przekaż swój 1% podatku i w formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
30959 Penkala Milena
oraz zaznaczenie zgody w zeznaniu podatkowym.

32

maj

2020

TEKST SPONSOROWANY

Każdy rodzic ma kilka sposobów na spędzanie czasu w domu
z dziećmi. Od dłuższego czasu przed rodzicami, zwłaszcza
tych mniejszych pociech, prawdziwe wyzwanie-jak zagospodarować czas, aby okres kwarantanny domowej spędzić
w aktywny i kreatywny sposób. Kilka pomysłów poniżej.

SOME IDEAS TO KEEP
YOUR KIDS BUSY DURING
CORONAVIRUS CLOSURES
 Create a daily schedule together (codzienny plan). Take turns
being the one who decides what to do.
 Check some activities on the Internet, including a wide range of
homeschooling and online learning sites.
 Create an “I’m bored” list. each person writes ideas for what
they can do when they get bored. Stick it on the fridge. Use it
when you get bored.
 Board games like scrabble or just chess.
 Keep a daily journal.
 Bake a cake, cupcakes, cookies or cook a really special dish
you have always wanted to try.
 Learn to make healthy snacks for after-school.

 Pick a favorite animal and research it. Create a fact sheet about
it.
 Lego activity: make a list of animals and buildings. Write them
all down on individual pieces of paper and put them in a box.
each person draws one out and has to build it with Legos.
 explore the arts, history and foreign places. Visit a museum!
Check out the website of the museum you’ve always wanted to
visit. many have online exhibits.
 Take a walk at a nearby park, forest—just stay away from the
playground equipment; try to find the highest tree, the biggest
leaf, etc.
 make origami animals and objects.
 Take a virtual tour of: for example Paris.
 Pick a sentence from a book. How many words can you make
from the letters in the sentence?
 Build a house of cards.
 Create your own secret code. Write a letter to someone else in
the code.
 Blow bubbles outside.
 Draw pictures outside with sidewalk chalk (kreda).
 Watch animals live on live zoo webcams across the world.
Check out links to several zoos and other virtual field trips.
 Go camping with your tent in your garden.
 Use FaceTime, Skype, Zoom, Webex or Google Hangouts or
another platform to video chat with a friend or relative.
Artykuł redagowany przez:
Szkoła języków Obcych WORLD ul. Zdrojowa 93
jaworze CeNTRUm (budynek Galerii jaWORZe)
ZaPISY I INFORmaCje: tel. 604835859;
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
Nauka online!
Zapraszamy na Kursy językowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych!
Kursy dla dzieci (od 3 lat),
Kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty,
Kursy konwersacyjne z native speakers!

PROSIMY PRZEKAŻ 1% PODATKU
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Pionowo:
1) Usuwanie błędów
2) Podróżna walizeczka
3) Pojazd polowy
4) Stolica albanii
5) Związek rzemieślników jednej branży
6) Ofiara Kaina
7) Gąbka do mycia
8) Rzecz niedbale wykonana, badziewie
9) Line łączące punkty o takiej samej wartości
ciśnienia na mapie synoptycznej
12) Radykałowie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
z Robespierrem na czele
15) japońska sztuka układania bukietów
18) Wybucha w noc sylwestrową
19) Na wczasach pod gruszą
20) Zimowy borsuka lub susła
23) Niejedna w mieście
24) Festiwalowe miasto nad Odrą
25) Imię Kurosawy- japońskiego mistrza kina
26) między estonią a Litwą
32) jadalny grzyb nazywany też kanią
33) Dostojni obywatele miasta, elita
34) W dawnej Polsce zakładanie miast lub wsi
35) Rozpoczynają dni
36) muza poezji epickiej (z tabliczką i rylcem)
37) Tropikalne komary
38) Podrzuca jajka do cudzych gniazd
39) Dawna broń sieczna
40) malowniczy koralowiec

Poziomo:
1) Ustawa zasadnicza uchwalona w Polsce 3 maja 1791 jako 1-sza
w europie
7) Obchodzą swoje święto 26 maja
10) Kwitną i pachną w maju
11) Lokale gastronomiczne
13) muzykant Sienkiewicza
14) Tony, znany podróżnik
16) Ich kwitnienie kojarzy się z maturą
17) Zespół ludowy
20) Powstają w wyniku reakcji kwasów i zasad
21) Był używany do narkozy
22) Rzymska bogini świtu
26) Głowa zwierzęcia
27) Słodkie ziemniaki
28) Zapis dziejów
29) Żwirko i Wigura
30) Polski poeta okresu romantyzmu
31) Szczyt beskidzki pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy
33) Gitarzysta bluesowy z grupy „Blackout”
36) Uwiera, gdy wpadnie do buta
40) Iluzja, urojenie
41) Laureatka Literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok
42) Buloński w Paryżu
43) Statki na dnie morza
44) miasto z dawną kopalnią soli
45) Uparte zwierzę
46) aparat do przeźroczy
47) Lekka, przeźroczysta tkanina
48) Teoria moralności
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Biuro Rachunkowe
MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm. Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

Poleca: świąteczne i nie tylko,
sesje fotograﬁczne...
rodzinne, portrety, plenerowe oraz
sesje TFP. (501 754 991, sms proszę)
generalmark325@gmail.com

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolﬀ – Redaktor Naczelny, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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Cudze chwalicie, swego
nie znacie...
maj

Społeczna kwarantanna i związane z nią ograniczenie kontaktów do minimum oraz brak możliwości przemieszczania się na
większe odległości spowodowały, że każdy z nas zaczął bliżej poznawać najbliższe nam okolice (oczywiście do czasu, kiedy rządowym rozporządzeniem nie zostały zamknięte lasy). Trochę tak,
jakby nagle do wszystkich z nas zaczęło przemawiać znane powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Bo nagle, praktycznie z dnia na dzień, okazało się, że z Jaworza można wyjść
nie tylko na Błatnią, Przykrą czy Wysoką, ale zaczęliśmy odkrywać Bucznik, Łazek czy Wielką Polanę. Jeżeli tylko pozostawimy
te niewielkie szczyty takimi, jakie je zastaliśmy, wszystko będzie
w porządku. Gorzej, jeżeli przeniesiemy na nie zwyczaje z utartych szlaków, choćby śmiecenie oraz wytyczanie kolejnych dróg
na skróty...
Tekst i zdjęcia: Tomasz Wolff
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